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 ملخص ما نشر
 فال ينبغى أن والتاريخ ال يتوقف ن األحداث مستمرة وأ الفضيل استهل الكاتب مقالته بالتنويه عن شهر رمضان / ١

 . مة ننعزل عن أحداث األ
 يقاتل املسلم من أجل أمرٍ هو يف احلقيقة إن أكرب الكوارث وأعظمها أن خيتلَّ الفكر، وتضيع الرؤية، فعندها قد / ٢

 قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين { : إذ يقول وصدق اهللا ينبغي أصالً أن يعمله معصية، وقد يضحي بنفسه من أجل عمل ال
 . ) ١٠٤ - ١٠٣ : الكهف ( } الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا  أَعماالً

 هذه املعاناة خرج رجل وحتت عنوان غزة الصامدة األبية عرض ما تعانيه غزة على خمتلف األصعدة وىف وسط / ٣
 على الشرعية القانونية ىف هذا البلد الذى ميوج باالضطرابات ليعلن قيام اإلمارة اإلسالمية داعيا إىل شق الصف

 . ىل إخوته األشقاء إ متحديا احلكومة املسلمة ااهدة محاس وموجها سالحه
 ها على حد تعبريه واعترب عة املؤمنة الصادقة الشديد ذه اجلما إعجابه عرب الكاتب عن وحتت عنوان ثبات محاس / ٤

 تعصف بالكيان أن ىف عامل ملئ بالظالم وقد تعرضت للعديد من األزمات تكاد الواحدة منها مشرقة نقطة مضيئة
 . كله لوال حفظ اهللا هلا

 خلروج على محاس عرب الكاتب عن دهشته بظهور تلك التنظيمات املسلحة والىت تدعوا لشق الصف وا مث / ٥
 . املسلمة ااهدة

 متهيدا الام شهداء ( بعرض سريع لفتنة اخلوارج وان ىف قتلهم أجرا كما أخرب الرسول كمل الكاتب مقاله أ و / ٦
 : التايل سرد صفام على النحو مث ) مسجد بن تيمية بأم خوارج

 .. . بالدين اجلهل : الصفة األوىل
 ... التكفري سهولة : الثانية الصفة
 ... الدماء التساهل يف : الثالثة الصفة
 ... الغلظة الشديدة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر : الرابعة الصفة
 ... عدم احترام العلماء : اخلامسة الصفة

 ... من أصحاب مدرسة الرأي الواحد : الصفة السادسة
 ... التسرع يف كل األمور : السابعة الصفة
 ... ليل التح السطحية وعدم القدرة على : الثامنة الصفة
 .. . احملدودة األفق جدا والنظرة ضيق : التاسعة الصفة
 ... تلك عشرة كاملة ... مث أضاف .. . كبري خمترقون أمنيا بشكل : العاشرة الصفة

 مسلمة رشيدة على حكومة " وخرجوا " وأخريا فما احلكم إذا ما ظهر أمثال هؤالء، : مث تسائل الكاتب قائال / ٧
 إن ، مث يقول ) يقصد حكومة محاس ( ! كله؟ ليس يف فلسطني فقط، ولكن يف العامل اإلسالمي تبغي اخلري للمسلمني،

 عصا الطاعة، واالنضمام حتت لواء احلكم هو أن ندعوهم باليت هي أحسن إىل العودة إىل الصف املسلم، وعدم شق
 .. حلٍّ إال السالح من فإن أبوا ذلك فليس هناك . متحد املسلمني، وضم اجلهود إىل اجلهود يف كيان واحد

. فاسدة ختم الكاتب مقالته بدعوة العلماء إىل بيان احلق حىت ال ينخدع الناس بدعاوى جهاد / ٨
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 أقول معلقاً
 ىت روج ألكاذيب محاس وال ي أن وقبل وض مع اخلائضني خي قبل أن جيدا األمر الدكتور راغب درس ي أن أود كنت

 ليس بتكفريها فحسب بل بتكفري الشعب الفلسطيىن هذه الفئة املؤمنة مت ا ث حي مل تدخر جهدا ىف قلب احلقائق
 . كله

 جبار السماوات واألرض حني شبهت هذه العصبة أمام وفرية ستتحمل مسؤوليتها عظيماً لقد قلت قوالً وأقول له
 ال و تها بالراشدة ، وحني صوبت ما فعلت محاس من قتلهم ووصف ، املؤمنة وعقيدا الصافية بعقيدة اخلوارج الباطلة

 . وإال ما قلت هذا الضالل الذى سودت به الصفحات ، وعقيدا العصبة املؤمنة هذه علم شيئا عن حقيقة ك ت أظن
 هذه الفئة عقيدا عقيدة السلف الصاحل فهى ال تؤمن بغري شرع اهللا وال تقبل بغري حكم اإلسالم وتكفر بالدميقراطية

 ية والقومية وال تقاتل إال من أجل إقامة دين اهللا ىف األرض ودفع الصائل على الدين واالشتراكية والعلمانية والوطن
 بالضوابط من ارتكب ناقضا من نواقض اإلميان و والعرض والنفس واملال وكل مقدسات األمة وال حتكم بالكفر إال

 الذنوب و ي هم ال يكفرون باملعاص و ... السنة واجلماعة أهل املأخوذة عن علماء األمة املعتربين من الدقيقة الشرعية
 حد ويصدق افتراءات ولسنا ىف سبيل بيان األمر بالتفصيل ولكن قصدت التوضيح حىت ال خيتلط األمر على أ ...

 . محاس املضللة
 قال خطيبهم الذى ما أو تقرأ ولعلك مل تسمع أيها املؤرخ الفاضل هذه عقيدم وهذا طريقهم فهل عليهم من سبيل

 حتكم مبوضوعية أكثر أن امسعها حىت تستطيع أخرى وله خطب ، ١ ء اهللا من سادة الشهداء هو ومن معه شا إن حنسبه
 . السنة واجلماعة أهل أم من صفوة من اخلوارج ومن صمد معه لترى هل الرجل على سري األمور

 وهل االعتماد ... لظلم اعتمدت على األخبار الىت تبثها محاس ومل تنظر لسواها فلماذا يا دكتور هذا ا أنك ويبدو
 ا  وأنت من أساليب البحث العلمى ـ تضارا م رغ ـ والىت ترددها وسائل اإلعالم محاس فقط قادة على روايات

 . خبري
 محاس وناطقيها اإلعالميني بتوصيف السلفيني اجلهاديني بـ قبل أن تبدأ املذحبة بلحظات أو بعدها بقليل انربى قادة ف
� خليل احلية . ففي تصرحيات لـ د : وهذه مناذج من تصرحيام � ء يستحلون الدما � الذين � التكفرييني 

 وصف السلفيني ، ٢٠٠٩ / ٨ / ١٧ وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية يف عضو املكتب السياسي حلركة محاس نقلتها
 . � دمه من املعروف أن من يكفر مبجتمعه يباح � : موضحا بأن � كفروا باجلميع � : بأم

 فتحي محاد وزير الداخلية و لتصريح أو يف حروفه بالضبط كرره رئيس احلكومة املقالة إمساعيل هنية مثل هذا ا
 . وغريمها

 تصرحيات أو بيانات تنتقد محاس لعدم نذ ظهرت السلفية اجلهادية يف فلسطني، كل ما صدر م أن لكن احلقيقة،
 ـ وليس بالدليل القاطع قول آخر فليثبته ومن لديه ... ومل تصدر تصرحيات بتكفري او غريه . تطبيق الشريعة

 . باألكاذيب امللفقة
 على أي عنصر من عناصر مل نتعد ـ خطبته كل ما صدر عن الشيخ عبد اللطيف موسى باحلرف الواحد ورد يف

 للهم املخلصني من محاس ـ وكررها يف خطبته ثالثاً ـ ا اللهم أقبل علينا بقلوب .. محاس؛ هم إخواننا قد بغوا علينا

واه فقتله فأمره ام عند سلطان جائر قال صلى اهللا عليه وسلم سيد الشهداء محزة ورجل ق / ١
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 ال تزال حركة محاس وحكومة محاس يف فسحة وحببوحة . . صدورنا جتعلهم سهاماً يف اجعلهم سهاماً يف كنانتنا وال
 ... أمرها ما مل تقترب من مسجد شيخ اإلسالم ابن تيمية من

 .. محاس قتل معه ويف زمانه من قيادات أثىن خرياً على الرنتيسي ـ رمحه اهللا ـ ومن « : كما أن الشيخ أيب النور
 على تصفيتهم، خاصة وأن هلا سوابق » محاس « النفس، فيما إذا أقدمت ومن باب الدفاع عن » وترحم عليهم كثرياً

 وشن محلة اعتقاالت ضد جيش األمة وأمريه؟ ومطاردة جند ؟ ٢٠٠٨ / ٩ / ٢ جرمية حي الصربة يف مثل معتربة،
 ستحل دماءنا سنستحل دمه ومن استحل أموالنا من ا : النور أبو قال الشيخ ... شعث بغزة؟ األنصار يف برج

 . ماله ومن يتم أطفالنا سنيتم أطفاله وإن رملوا نساءنا سنرمل نساءهم سنستحل
 ضد احلركات االسالمية ااهدة مة روجتها األجهزة األمنية يف العامل أمجع لتكفري ن ا أ ... ولعلك تعلم يا دكتور

 من احلركات . وغريها محاس فترى قوال جييز تكفري عوام الناس واتمع كما ت انا أو بي عنها وال قياداا يصدر الىت مل
 لك احلركات الىت تعطى شرعية للعلمانية فهى مة لتنفري االمة تناقلتها الصليبية والصهيونية العلمية والعلمانية وت

 . الىت متضى ىف ركاا
 طبقت حكومة محاس شرع اهللا عز وجل وأقامت احلدود لو طبقتم و واهللا : بقوله خاطب الشيخ حكومة محاس بل

 اهللا هلذه احلكومة اليت تطبق شرع .. خدامني ... السلفيني عندنا استعداد أن نعمل خدماً وأحكام اجلنايات فنحن
 .٢ حىت ولو جلدمت ظهورنا ونشرمتونا باملناشري

 إا القوانني ونية تتحدث أيها العاقل شرعية قان ال أدرى عن أى على الشرعية القانونية ج وأما قولك رجل خر
 وهى القوانني الىت تلزم محاس الناس ا وتشرف على حتاكم إليها أو الوضعية الىت حكم اهللا بكفر من حكم ا

 اإلهلية كان يطالب بالشريعة ... بل إن هذا الرجل الذى امته بأنه من اخلوارج ... تطبيقها وتقتل األبرياء ىف سبيلها
 . لنصيحة حلماس لتعود إىل اهلدى والرشاد إال اا افترت الكذب ولفقت األباطيل حول الرجل ومن كان معه وقدم ا

 ووصفها بأا حكومة مسلمة رشيدة ومشرقة بارك هلا نقطة مضيئة ت واع وثباا حبماس الشديد عجابك أما بالنسبة إل
 : على وتوافقها ... العلمانية ة الدميقراطي إما أن تكون على نفس عقيدة محاس فهذا حيتمل أمرين كالمها مر

 . رب مع الشيعة التق . ١
 . ثورته وتعترب نفسها وليدة بل هلا، أبا روحيا اخلميين واعتبارها . ٢
 . عدم تطبيقها لشرع اهللا . ٣
 . الناس ا وإلزام على تطبيق القوانني الوضعية وسنها واحترامها وإشرافها . ٤
 . قتل من يطالبها بتطبيق شرع اهللا . ٥
 . النصارى ىف أعيادهم مشاركة . ٦
 . تى النصارى والترحم على مو . ٧
 . اعتناقها ملبادئ الدميقراطية . ٨
 . قتاهلا مع اليهود على األرض . ٩

حجازي أكرم . د محاس وشهادات الزور " املسجد األبيض " مذحبة / ۲
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 وىف هذا اإلطار يتم اقتحام املنازل قتل ومطاردة كل من يقوم بعمل عسكرى ضد الكيان الصهيوىن . ١٠
 احلكومات اخلائنة لتسليم بعض وترويع اآلمنني والتعذيب داخل السجون وعقد االتفاقيات األمنية مع

 . تلك عشرة كاملة ... ااهدين الشرفاء
 ويف ... الذى تغري مساره وسلك مسلك العلمانية اخلبيث تكون خمدوع كغريك ىف هذا الفصيل أن : احلالة الثانية

 ... ؤمنني احلالتني فأنت مدعو ملراجعة موقفك من هذه الطائفة الىت غريت وبدلت واتبعت غري سبيل امل كلتا
 ... ك احلقائق التالية عن تنظيم محاس على خلق اهللا جزافا فإلي نلقى التهم وألننا ال

 أصل الشيعة ... عدة مقاالت ىف هذه الطائفة ا قلت عن مب أوال فدعىن أذكرك : من الشيعة محاس وقف بالنسبة مل
 بتحريف القرآن تقول سدة ضالة منحرفة فأنت تعلم أا طائفة فا وغريها وقصة حزب اهللا .. . الشيعة وسيطرة ...

 هذه آخر إىل له والقول بعصمة اإلمام دين ملن ال تقية وسب الصحابة األكارم وتكفريهم وسب أم املؤمنني وأنه ال
 مثل صح كتبهم أ الكفريات وال يقول قائل أن هذا كالم بعض املتطرفني منهم ألن هذه العظائم ثابته ومدونة ىف

 إذن ٠ علمائهم ومرجعيام أكابر وهى نقوالت عن القمى إىل غري ذلك تفسري نوار ـ الربهان ـ ـ حبار األ الكايف
 ألا ال ترقب ىف مؤمن إال وال ذمة ىف أحرج فال يرجى منها اخلري بل هى أشد خطرا من الكافر الظاهر األصلى

 . حظات ل املواقف وال
 الشيعى وحتسني صورته للمد مدخال أصبحت كيف ظالم املشرقة وسط ال املضيئة النقطة محاس فتعاىل وانظر إىل

 ... حقيقته إظهار وعدم
 يصرح باعتبار محاس " محاس " اإلسالمية الفلسطينية رئيس املكتب السياسي حلركه املقاومة : خالد مشعل فها هو

 . الراحل اإلمام السيد حسن اخلميين حفيد وذلك لدي لقائه االبن الروحي لإلمام اخلميين
 محاس " الفلسطينية رئيس املكتب السياسي حلركه املقاومة اإلسالمية " خالد مشعل " وكالة مهر لألنباء أن دت وأفا

 م ـ بعد وضعه ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٢ ـ هـ ١٤٢٧ / ١ / ٢٣ أكد يف هذا اللقاء الذي مت اليوم األربعاء ـ "
 على الدور الذي أداه مؤسس ] يف قدس سره الشر [ إكليال من الزهور على املرقد الطاهر لإلمام اخلميين

 . وصحوة الشعوب اإلسالمية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف يقظة
 اإلخوان املسلمني قادة وال مانع لدى .. . أعظم ن كان صادقا فاملصيبة إ فإن كان خالد مشعل كاذبا فتلك مصيبة و

 .. طاملا يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ة فكلها تؤدى على اجلن عموما من أن يتشيع سىن أو يعبد ربه بأى مذهب
 أن الشيعة والسنة أمةٌ - ) املسلمون اإلخوان ( املرشد العام جلماعة - " حممد مهدي عاكف " األستاذ وقد أكد هذا

 بقناة ) احلوار املفتوح ( برنامج ملكان واحد، وذلك خالل مشاركته يف واحدةٌ، قبلتها ودينها وصالتها وحجها
 والشيعة، م، الذي شارك فيه خنبةٌ من علماء السنة ٢٠٠٤ / ٣ / ٦ الفضائية القطرية مساء أمس السبت جلزيرة ا

 . يوسف القرضاوي " يتقدمهم الدكتور
 ، مشريا إىل أن ثقافة اإلسالم " إىل اجلنة إن املذاهب السنية والشيعية كلها مذاهب تؤدي : " وقال فضيلة املرشد

 ال إله إال اهللا حممد رسول ( لدينه، فال يفرق بني مسلم وآخر يؤمن بـ ى الفهم الصحيح الصحيحة تريب املسلم عل
. مبادرات التقريب بني السنة والشيعة إىل ضرورة الدفع يف اجتاه استكمال " القرضاوي " ودعا فضيلة الدكتور . اهللا
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 وإشراقها فهنيئا لك ضوئها بولس الثاين تعزي بوفاة البابا يوحنا احلكومة املسلمة الراشدة والنقطة املضيئة هي وها
 : التايل البيان ىف هذا

 إىل املسيحيني من أبناء شعبنا الفلسطيين وأمتنا العربية، وعموم أتباع ) محاس ( تتقدم حركة املقاومة اإلسالمية
 عاماً قضى ما ٨٤ الكنيسة الكاثوليكية يف العامل، خبالص التعازي يف وفاة البابا يوحنا بولس الثاين، عن عمر يناهز

 يقرب من ثلثها رأساً للكنيسة، وقدم فيها الكثري من املواقف املتميزة، ودافع فيها عن كثري من حقوق الشعوب
 . املظلومة

 إذ نتقدم ذه التعزية فإننا نأمل أن يظل موقف الكنيسة الكاثوليكية إىل ) محاس ( إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية
 ، وأن تركز جهودها يف توجيه أتباعها للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيين يف مواجهة العدوان جانب شعبنا وقضيتنا

 إنا هللا، وإنا إليه . الصهيوين املتواصل الذي يستهدفه مسلمني ومسيحيني يف أرضه ومقدساته اإلسالمية واملسيحية
 . ) م ٢٠٠٥ ) ريل أب ( نيسان ٣ املوافق هـ ـ ١٤٢٦ صفر ٢٤ املكتب اإلعالمي األحد ( راجعون

 املنتخب التشريعي وهيئة مكتب الرئاسة وأعضاء الس التشريعي عزيز الدويك رئيس الس / د رام اهللا ـ غزة
 حنا لوفاة والده املرحوم يعقوب حبيب حنا سائلني عطا اهللا واملواساة من املطران التعزي يتقدمون بأصدق مشاعر

 االثنني القدس ( الصرب والسلوان وذويه أهله ته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهللا تعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع رمح
 والناسِ والْمالئكَة وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنةُ اللَّه وماتوا إِنَّ الَّذين كَفَروا { : قال تعاىل ) ٢٠٠٦ / ٣ / ٢٠

نيعم{ وقال تعاىل ) ١٦١ : البقرة ( } أَج م بِيلنا كَانَ ل نيرِكشلْموا لرفغتسوا أَن ينآم ينالَّذى وبي قُرلوا أُوكَان لَوو 
 اه فَلَما تبين وعدها إِي وما كَانَ استغفَار إِبراهيم َألبِيه إِالَّ عن موعدة  من بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب اجلَحيمِ

 ) ١١٤ - ١١٣ : التوبة ( } لَه أَنه عدو لِّلَّه تبرأَ منه

 !!! اختصت به اليت طبعا هذا من اهلدى والرشاد ... ىف أعيادهم الكفرية وها هم حيتفلون معهم
 ني بارتداء مالبس شباب مسلم ١٠ أن احلركة أوصت " الوطن " ذكر مصدر يف املكتب السياسي حلركة محاس لـ

 ويأيت ذلك اهتماما من احلركة بالطائفة املسيحية من أبناء . املسيحيني لتوزيع هدايا عيد امليالد على األيتام " بابا نويل "
 واستكماال ملا قامت وختفيفا حلدة احلصار اإلسرائيلي على بيت حلم ، الفلسطيين وتأكيدا على وحدة الشعب الشعب

 . كما جرت العادة ك من توزيع اهلدايا على األيتام املسلمني به يف عيد الفطر املبار
 سياسة احلركة بأا إسالمية أوال وفلسطينية ويضيف املصدر أن فلسفة مؤسس احلركة الشيخ أمحد ياسني حددت

 ويضيف . يأيت ضمن النشاطات االجتماعية داخل نسيج الشعب الفلسطيين وما تقوم به يف أعياد املسيحيني ،٣ ثانيا
 . مت جتهيزها مع إضافة الكوفية الفلسطينية حول الرقبة " مالبس بابا نويل "

 وأا حرام أعيادهم تدعى أا إسالمية أال تعلم حكم التشبه بالكافرين ونئتهم ىف هذه احلركة اليت .. سبحان اهللا
 ن من خيالفهم ىف هذا أم أ ! أليس منهم رجل رشيد .. !! نهم من يرى كفر من فعل ذلك وم !! العلم أهل باتفاق

 . ) محاس ( والنقطة املضيئة واملشرقة وسط الظالم اإلتباع يشق صف اجلماعة الشرعية الواجبة أن يكون تكفرييا يريد

وىف احلقيقة أن واقع محاس يشهد بضد ذلك وسوف يظهر ذلك ىف السطور القادمة إن شاء اهللا / ٣
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 : ىف املسالة الشرعي وإليكم البيان
 كما أنّ احملبة يف املشاة تورث املودة واحملبة واملواالة يف الباطن، : " يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

 كافرا؛ يوأد فأخرب سبحانه أنه ال يوجد مؤمن : " ، وقال أيضا تعليقا على آية اادلة " الباطن تورث املشاة يف الظاهر
 وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ... فمن واد الكفار فليس مبؤمن؛ واملشاة الظاهرة مظنة املودة فتكون حمرمة

 وهذا احلديث أقل أحواله أن يقتضي حترمي التشبه م وإن كان ظاهره يقتضي .. ٤ ) م فهو منهم من تشبه بقو ( : قال
 . ٥ ) ٥١ : املائدة ( } ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم { : كفر املتشبه م كما يف قوله تعاىل

 : فإن مل يعتقد ففيه خالف بني الفقهاء فإذا تشبه بالكافر يف زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، : " وقال الصنعاين
 .٦ " ال يكفر؛ ولكن يؤدب : هم من قال منهم من قال يكفر، وهو ظاهر احلديث، ومن

 ال حيل للمسلمني أن يتشبهوا م يف شيء مما خيتص بأعيادهم ال من طعام وال لباس وال اغتسال وال : " ويقول أيضا
 ة أو غري ذلك، وال حيل فعل وليمة وال اإلهداء وال البيع مبا يستعان به إيقاد نريان وال تبطيل عادة من معيشة أو عباد

 ليس هلم : وباجلملة . على ذلك ألجل ذلك، وال متكني الصبيان وحنوهم من اللعب الذي يف األعياد وال إظهار زينة
 .٧ " دهم عند املسلمني كسائر األيام أن خيصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عي

 مجلة مما يفعله بعض املسلمني يف أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال، مث قال ابن التركماين احلنفي وذكر
 : من فعل ما تقدم ذكره ومل يتب فهو كافر مثلهم، وقال بعض أصحاب مالك : قال بعض علماء احلنفية : " عقب ذلك

 .٨ " نريوز بطيخة فكأمنا ذبح خرتيرا من كسر يوم ال
 .٩ " يما لليوم فقد كفر باهللا تعاىل من أهدى فيه بيضة إىل مشرك تعظ " : حفص احلنفي قال أبو و

 وأما التهنئة بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم : " قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
 ن الكفر فهو من احملرمات وهو عيد مبارك عليك أو نأ ذا العيد وحنوه فهذا إن سلم قائله م : وصومهم فيقول

 مبرتلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إمثا عند اهللا وأشد مقتا من التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس
 فمن هنأ عبدا . وارتكاب الفرج احلرام وحنوه، وكثري ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك وهو ال يدري قبح ما فعل

 قد تعرض ملقت اهللا وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون نئة الظلمة مبعصية أو بدعة أو كفر ف
 أحكام [ . هـ . ا ". بالواليات ونئة اجلهال مبنصب القضاء والتدريس واإلفتاء جتنبا ملقت اهللا وسقوطهم من عينه

 . )] ٢٤٤ - ١٤٤ / ١ ( أهل الذمة
نئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما و ما كانتذه املثابة اليت ذكرها ابن القيم ألنّ فيها إقرارا ملا هم عليه من وإن 

 به هلم وإن كان هو ال يرضى ذا الكفر لنفسه لكن حيرم على املسلم أن يرضى بشعائر الكفر ورضي شعائر الكفر،

 ) ٥٢٠٦ ( صححه األلباين يف صحيح اجلامع / ٤
 للذهيب / تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس : جع ـ ويرا ) ٧٣٢ / ١ ( االقتضاء / ٥
 ) ٨٤٢ / ٨ ( سبل السالم / ٦
 ) ٩٢٣ / ٥٢ ( جمموع الفتاوى / ٧
 ) ٤٩٢ / ١ ( اللمع يف احلوادث والبدع / ٨
) ٣١٥ / ٢ ( فتح الباري البن حجر العسقالين / ٩
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 أو لغري ذلك من األسباب ألنه من املداهنة حياء ومن فعل شيئا من ذلك فهو آمث سواء فعله جماملة أو توددا أو ....
 ١٠ . يف دين اهللا ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم

 الدميقراطية : حكم اإلسالم ىف الدميقراطية واالنتخابات العامة تبنته محاس فإليكم ي دين الدميقراطية الذ وبالنسبة ل
 كفر باهللا العظيم وشرك برب السماوات و اصة وحكمه أنه له مبادئه ونواقضه وله طقوسه وشعائره اخل دين جديد
 : منها ... ألسباب عديدة وعديدة ... ومناقضةٌ مللِّة التوحيد ودين املرسلني واألرضيني

 باحلكم مبا e فاهللا جل ذكره يأمر نبيه ... ألا تشريع اجلماهري أو حكم الطاغوت وليست حكم اهللا تعاىل : أوالً
 أهواء األمة أو اجلماهري أو الشعب، ويحذِّره من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل اهللا إتباع يه، وينهاه عن أنزل اهللا عل

 وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه والَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك عن بعضِ ما { : عليه فيقول سبحانه وتعاىل
 .. هذا يف ملَّة التوحيد ودين اإلسالم ) ٤٩ : املائدة ( } ... ه إِلَيك أَنزلَ اللّ

 وأن احكم بينهم مبا ارتضى الشعب واتبع أهواءهم واحذر أن ( : أما يف دين الدميقراطية وملَّة الشرك فيقول عبيدها
 راطية، وهو كفر بواح وهكذا تقرر الدميق ... هكذا يقولون ... ) تفنت عن بعض ما يريدون ويشتهون ويشرعون

 وأن احكم ( : ومع هذا فاحلق أن واقعهم أننت من ذلك فإنه لو تكلم عن حاهلم لقال ... وشرك صراح لو طبقوه
 هذا ضاللٌ مبني !!! ...) وال يسن تشريع وال قانونٌ إال بعد تصديقه وموافقته وملؤه، بينهم مبا يهوى الطاغوت

 عبود عدواناً واضح أبداً   بل هو الشرك بامل
 وهكذا نصت دساتريهم ... ألا حكم اجلماهري أو الطاغوت ، وفقاً للدستور وليس وِفقاً لشرع اهللا تعاىل : ثانياً

 .. رعه اليت يقدسوا أكثر من القرآن بدليل أن حكمها مقدم على حكمه وشرعها مهيمن على ش ١١ وكُتبهم
 إىل اهللا والرسول إنْ كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري  وأحسن فإنْ تنازعتم يف شيٍء فردوه { : اهللا يقول

 . ٥٩ سورة النساء، اآلية } تأويالً
 إن تنازعتم يف شيٍء فردوه إىل الشعب وجملسه ومليكه وفقاً للدستور الوضعي والقانون ( : ودين الدميقراطية يقول

 ..!! ) األرضي
 اهللا تعاىل عن طريق دين الدميقراطية هذا ومن خالل جمالسه الشركية وعلى هذا فلو أرادت اجلماهري حتكيم شرع

 ... فال ميكنها ذلك ـ إنْ مسح الطاغوت بذلك ـ إال عن طريق الدستور ومن خالل مواده ونصوصه .. التشريعية
 ... ألنه هو كتاب الدميقراطية املقدس أو قُل توراا وإجنيلها احملرف تبعاً لألهواء والشهوات

 مذهب كفري يرمي إىل عزل الدين : ألن العلمانية ... إنَّ الدميقراطية مثرةُ العلمانية اخلبيثة وبنتها غري الشرعية : اً ثالث
 ... عن احلياة أو فصل الدين عن الدولة واحلكم

 ل، لكنها على مجيع األحوال ليست حكم اهللا الكبري املتعا ... هي حكم الشعب أو حكم الطاغوت : والدميقراطية
 فهي كما عرفت ال تضع أي اعتبار لشرع اهللا تعاىل احملكم إال إذا وافق قبل كلِّ شيٍء مواد الدستور، وثانياً؛ أهواء

 ... الشعب، وقبل ذلك كلِّه رغبات الطاغوت أو املأل

 ) ٦٤ – ٥٤ / ٣ ( مجع وترتيب فهد السلمان - جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد العثيمني / ٠ ١
 ونـص ) السلطة التشريعية يتوالها األمري وجملس األمة وفقاً للدستور ( ٥١ واملادة ). األمة مصدر السلطات مجيعاً : ( من الدستور الكوييت ٦ نص املادة رقم / ١ ١

. ) متارس األمة سلطاا على الوجه املبني يف هذا الدستور ( و ) األمة مصدر السلطات : ( من الدستور األردين ٢٤ املادة
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 ال نريد أن نحكم مبا أنزل اهللا، وال يكون ألحد : لذلك لو قال الشعب كُله للطاغوت أو ألرباب الدميقراطية
 ونريد أن ننفذ حكم اهللا يف املرتد وحكم اهللا يف ... الشعب وال ممثيله من النواب وال احلاكم حق يف التشريع أبداً

 ومننع التربج والعري واخلنا .. ١٢ . ونريد أن نلزم املرأة باحلجاب والعفاف ... و ... الزاين والسارق وشارب اخلمر
 هذا مناقض لدين الدميقراطية : سيقولون هلم على الفور ... الفواحش والفجور والزنا واللواط وغري ذلك من

 ..!!! وحريته

 : العامة االنتخابات ومن األدلة على حترمي
 ألمر اهللا االنقياد يف اإلسالم هللا تعاىل، وليست للشعب أو غريه، وإمنا الواجب على الشعب ة ن احلاكمي أ : أوالً

 . وحكمه
 ة الواجب توفرها يف اإلمام أو أعضاء الشورى، وإبطال الطريقة الشرعية يف اختيار إن إبطال الشروط الشرعي : ثانياً

 . الطاغوت وتبديل حكم اهللا تعاىل الدميقراطية؛ هو من التحاكم إىل باالنتخابات اإلمام واستبداهلا
 والنهي عن ف باملعرو ر أن مقصود اإلمامة إقامة شريعة اهللا تعاىل يف مجيع شؤون احلياة، وإقامة العدل، واألم : ثالثاً

 املنكر، ولتحقيق املقصود من اإلمامة جاءت الشريعة بالشروط الواجب توفرها باإلمام؛ كالعدالة واالستقامة والعلم
 . والشجاعة وغريها من الشروط

 العامة فهي قائمة على أهواء الناس وشهوام، فإن أكثر الناس إمنا ينتخبون من حيقق االنتخابات وأما : رابعاً
 . منهم إىل شروط اإلمامة التفات أهوائهم، دون

 لقد بني اهللا تعاىل أن األغلبية من الناس ال تتمسك بطاعته، وال ترغب بشريعته وحكمه، بل تبتغي حكم : خامساً
 ن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ وم  وإِنَّ كَثريا من الناسِ لَفَاسقُونَ { : اجلاهلية، كقوله تعاىل

 إِن الْحكْم إِالَّ للّه أَمر أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَـكن { : وقال تعاىل ، ) ٥٠ - ٤٩ : املائدة ( } يوقنونَ
 صري إقامة حكم اهللا يف األرض ذه األكثرية اليت تبتغي حكم فكيف يعلق م ) ٤٠ : يوسف ( } أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ

 . اجلاهلية، وتعرض عن حكم اهللا تبارك وتعاىل
 سوي يف الدنيا وال يف اآلخرة بني العامل واجلاهل، واملسلم والكافر، والصاحل والفاسق، وأما أن اإلسالم ال ي : سادساً
 أَفَمن كَانَ مؤمنا { : ، وقد قال اهللا تبارك وتعاىل االنتخابات الء يف الدميقراطي؛ فيسوي بني مجيع هؤ االنتخايب النظام

 . } ما لَكُم كَيف تحكُمونَ  أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني { : وقال تبارك وتعاىل .. } كَمن كَانَ فَاسقًا لَا يستوونَ
 كثري من الناس مفهوم الشرعية، فأصبح الكثري منهم يرى أن العامة قد لبس على االنتخابات أن مبدأ : سابعاً

 ، وهذا الضالل يف صلى اهللا عليه وسلم الشرعية تستمد من أغلبية الناس، وليس من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله
 ١٣ . مفهوم الشرعية الذي وقع فيه الكثري من الناس هو بسبب الشرك بالدميقراطية والتحاكم إليها

 ... حتيط م اليت ألحكام الشرعية ه ا محاس واإلخوان عموما من هذ موقع راغب أين واسأل الدكتور

 وهذا عني ما حدث ىف غزة ىف مسألة حجاب احملاميات وسف ننوه عنها عن شاء اهللا ىف السطور القادمة / ٢ ١
من رسالة إىل جماهدي العراق حول الدميقراطية واإلنتخابات بقلم الشيخ؛ أيب عمر السيف / ٣ ١
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 : ومبادئ الدميقراطية بالقوانني الشركية وااللتزام عدم حتكيم الشريعة
 تشدد ىف غري حمله وعدم فهم للواقع إىل تطبيق اإلسالم وحكم اهللا ىف األرض السعي لقد وصلت محاس إىل اعتبار

 املسئولني تصرحيات للجميع من خالل وأا تؤكد حتاول التربؤ منها ونفيها بكل الوسائل ، مة بل ور وحلقائق األم
 لو ثبتت ستخرجها من دين اليت كبرية ال تهمة هذه ال عن نفسها وبشدة والقادة أا ال تسعى إىل أسلمة اتمع وتنفى

 اعتنقته محاس الذي ناقض من نواقض هذا الدين اجلديد ألن تطبيق الشرع وإلزام الناس به الدميقراطية والعلمانية
 وجل حىت حتظى أو وهذه تصرحيات قادم ملئ السمع والبصر تفضح حقيقتهم العلمانية دون خجل وقنعت به ـ

 حىت يساندوها ىف رحلة النضال ... بوسام االعتدال من احلكومات العميلة اخلائنة لشعوا ومن دول الكفر واإلحلاد
 الكفر البواح وقتل أهل وهى أسباب وجيه كما ترى تسمح هلم بارتكاب الفلسطيين الوطين حترير التراب من أجل

 ... اإلميان
 ) الغد األردنية ( ين يف حوار معه يف جريدة يف الس التشريعي الفلسطي ) محاس ( النائب عن : حامد البيتاوي يقول
 رض احلجاب وتقييد احلريات ومنها حرية املرأة خماوف أما خماوف البعض من الرجعية وف ( م ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٠
 ، فنحن لسنا حركة ناشئة وال حركة غوغائية، بل لنا امتداد تارخيي عرب مجاعة اإلخوان املسلمني املعروفة حقيقة غري

 الم على االلتزام مببادئ اإلس اإلمكان حنن لن نطبق الشريعة اإلسالمية، ولكننا سنعمل قدر .... بفكرها املعتدل،
 ويصرح ) محاس ال تفكر أبدا يف إقامة دولة إسالمية أو تطبيق الشريعة حاليا ( أيضا وقال ). باحلكمة واملوعظة احلسنة

 ومن ال يريد " إن القانون جيب أن يطبق على اجلميع : قال .. إمساعيل هنية نائب الدكتور ناصر الدين الشاعر
 ". القانون فليذهب إىل اجلحيم

 إن احلكومة الفلسطينية اجلديدة حتت : قال رئيس الس التشريعي اجلديد عزيز دويك ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٣ ) رويترز (
 قيادة محاس لن جترب الفلسطينيني على تبين مبادئ الشريعة اإلسالمية يف حيام اليومية ولن تعمل على إغالق دور

 حركة محاس لديه نية تطبيق ال احد يف " دويك ال وق !. العرض السينمائي واملطاعم اليت تقدم مشروبات روحية
 ". هذا أمر غري وارد يف برناجمنا ولن نقدم على فعله . الشريعة بالقوة

 التصرحيات احلمساوية ومزيد من مسألة احلجاب
 األعلى التابع حلكومة إمساعيل هنية يف قطاع غزة بفرض زي خاص مماثل للزي القضاء أثار قرار جملس – غزة

 من االنتقادات من عاصفة طينيات أمام حماكم القطاع اعتبارا من مطلع سبتمرب املقبل على احملاميات الفلس الشرعي
 ، " خمالف للقانون " بشكل قاطع، ومعتربين أنه القرار جانب نقابة احملامني الفلسطينيني ومنظمات حقوقية، رافضني

 . محاس ومبثابة فرض للحجاب من جانب حركة
 على أن من حقه اختاذ هذا القرار دف احلفاظ على هيبة احملكمة، قضاء ال ذلك يف الوقت الذي شدد فيه جملس جاء

 احملاميات، غزة أن يكون القرار خمالفا للقانون، مشددة على أا ال تسعى لفرض احلجاب على حكومة كما نفت
 . خصوصا أن الغالبية العظمى منهن أصال حمجبات

 بسيسو نقيب احملامني الفلسطينيني يف قطاع سالمة ، قال " نت . إسالم أون الين " لـ تصرحيات ويف : ترفض النقابة
 حنن يف النقابة نرفض القرار، كما أننا : " وإا ستتدخل ملنع تنفيذه، وأضاف القرار، إن النقابة لن تسمح بتطبيق : غزة

". اختصاصنا نسمح لس القضاء األعلى أن يتدخل يف كسوة احملامني اليت هي من ال
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 االحتجاجات ضد هذا القرار، وأا ستحاول إقناع رئاسة الس من النقابة ستقوم بسلسلة بسيسو إىل أن وأشار
 . قراره بالعدول عن

 بإلغاء قرار " التجمع الدميقراطي للمحامني الفلسطينيني " وعلى رأسها فلسطينية جانبها، طالبت منظمات يسارية ومن
 غزة وحركة حكومة متهما ، " ون، وانتهاك للحريات العامة ملا ينطوي عليه من خمالفة للقان " القضاء؛ جملس رئيس

 . تعبريها حد محاس بأا تريد التأسيس ملرحلة تفرض فيها رؤيتها وبرناجمها، على
 إسالم " قرار جملس القضاء، وقال يف بيان وصل اإلنسان استنكر املركز الفلسطيين حلقوق وبدوره، : قانوين جدل

 احلجاب أو اجللباب وحتديد كسوة خمصصة للمحاميات أمر خمالف لنظام ارتداء إن طلب : نسخة منه " نت . أون الين
 . دستوريا ، وينطوي على متييز ضد املرأة، ومساس باحلريات الشخصية املكفولة ١٩٣٠ لسنة احملامني كسوة
 حملاميات هو احملدد القانوين الوحيد، وتشمل للمحامني وا ١٩٣٠ لسنة املركز على أن نظام كسوة احملامني وأكد

 . وسترة قامتة اللون، وربطة بيضاء منشاة األسود، كسوة من القماش
 املرافعة بدون ارتداء الكسوة يف غرف القضاة، وأمام احملكمني أو للمحامني املركز احلقوقي على أنه حيق وشدد
 ليست من اختصاص مني احملا مؤكدا أن حتديد كسوة ، أو حماكم قضاة التحقيق يف الوفيات املشتبه فيها الصلح حماكم

 . احملامني نقابة رئيس احملكمة العليا وال القضاة، وإمنا هو أمر من اختصاص
 القرار ميس " إن : ، وقالت اجلمعية " املفاجئ والغريب " القرار بـ " اإلنسان اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق " ووصفت
 ". بشكل خطري، وإن على الس التراجع عنه الشخصية احلريات

 استغرابه الشديد ملا وصفه بالتعامل اخلاطئ والفهم غري أبدى على موجة االنتقادات والرفض، وتعقيبا ؟ احلجاب أين
 . قوله الصحيح للقرار، حبد

 إن : " نت . الين إسالم أون " جملس القضاء األعلى يف حكومة غزة عبد الرءوف احلليب يف حديث لـ رئيس وقال
 اهلدف من وراء تطبيقه هو تصويب األوضاع، وإعادة اهليبة للمحكمة، وإن القرار، كلمة حجاب مل ترد يف نص "

 حتدثت عن زي اليت القرار استند إىل أحكام القانون األساسي الفلسطيين وأحكام نظام كسوة احملامني أن مؤكدا
 . خاص باحملامني وآخر باحملاميات

 ففور .. هناك مقاصد خبيثة : " غزة قائال دف للنيل من حكومة احملامني أن الضجة املثارة حول كسوة وأوضح
 أمام القرار يتعلق مبثول احملامية .. عن فرض حجاب على احملاميات وهو ما ننفيه بشدة احلديث صدور القرار مت

 ". نريد القاضي، كل ما نريده هو احترام هيبة القضاء، ولنا احلق يف اختيار الزي الذي
 حمامية وقد وضعت نظارة مشسية على رأسها، أو قامت بعمل تأيت على أن جملس القضاء لن يسمح بأن وشدد

 ". قلنسوة فلترتدي طاقية أو .. وحنن ال نفرض عليها حجاباً أو منديال .. أمحر تسرحية، أو ارتدت قميصا
 فرج الغول التهم املوجهة حلركة محاس اليت تسيطر حممد رفض وزير العدل يف حكومة غزة وبدوره، الغرب باروكة

 وحنن ضد أي إجراء خيالف احملامية، احملاكم مل تفرض احلجاب على " قال صحفي غزة، وقال يف تصريح على قطاع
 لباس احملامي هي مسألة قانونية تعود إىل قرارات جملس وقضية القانون، لكن نؤكد أننا ال نتدخل يف عمل القضاء،

 ". األعلى العدل
 رض لباسا خاصا على احملامني؛ وذلك للحفاظ على هيبة احملامي تف العامل الغول إىل أن احملاكم يف كل أحناء ولفت
بشعر ملتو وتغطي تكون لبس الباروكة واليت واحملاميات يف بريطانيا يفرضون على احملامني : " وقال املرافعات، خالل
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 هابة مبوقف مهيب وكبري، وتكون له م ظاهرا الرأس كله، على أن يكون شعر الباروكة فيه شيب؛ ليكون احملامي
 ". خاصة وشخصية خاصة يف احملاكم

 هو موجود من قوانني، أو تعليمات جديدة غري موجودة يف ملا حكومة غزة اختاذ أي قرار جديد خمالف ونفت
 . الشخصية يف القطاع باحلريات القانون فيما يتعلق

 عمل يف تتدخل ال العدل ووزارة القضاء، واستقالل القانون سيادة مع العدل وزارة يف حنن " : الغول وقال
 محاس خالد مشعل سعي نفى رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية وبدوره ... ٢٠٠٩ / ٨ / ١٦ القضاء

 مشددا على أنه ليس من الشريعة اإلسالمية، حركته إىل حتويل قطاع غزة إىل إمارة إسالمية، عرب حماولة فرض
 إسالمي أيت بالقناعة وليس باإلكراه، مشريا إىل أن فرض زى التدين على أحد، ألن التدين ي سياسة حركته فرض

 باجتهاد منه، وليس بقرار من غزة، موحد على احملاميات خطوة قام ا رئيس جملس العدل ورئيس احملكمة العليا يف
 . ١٤ محاس أو من حكومة هنية

 على ولن نفرض فكرنا تمع اسلمة ا إىل ال دف حنن حركة حترير وطين :" خالد مشعل ويف مقابلة سابقة قال
 ١٥ " احد

 ... استباحت بقانوا الوضعي بيت اهللا وهدمته على رؤوس املعتصمني به قد محاس و هاهي ... األستاذ الدكتور
 الصلييب احلاقد حفيد بلفور ، عندما جاء إىل غزة ليتفقد الدمار ، فبكى على ) توين بلري ( الستقبال واتسع صدرها

 ! ". يف حني مل تتسع لشباب اإلسالم ؟ . غزة بكاء التماسيح
 اتفاقيات ( وصاحب ) من يكره اليهود فهو يكره اهللا ( ، صاحب مقولة ) جيمي كارتر ( الستقبال أيضا ت واتسع

 كيف نتساءل ودعونا ! أبناء دعوة التوحيد ؟؟؟ من ا مل  تتسع إلخوا صدورها ن البغيضة ، يف حني أ ) كامب ديفيد
 هامان فرعون ، وضحكتم له ، وصافحتموه حبرارة ، ومل ) ان قائد املخابرات عمر سليم ( ملة اتسعت صدوركم ا

 كيف اتسعت !! إخوانكم يف الدين والعقيدة ؟ ) مشايخ التوحيد يف غزة هاشم ( تتسع صدوركم ملصافحة
 املهني أن قضية ـ وصرحتم هذا التصريح ) قاتل أهلنا يف الشيشان - الروسي ارم ( صدوركم ملصافحة بوتني

 املقدسي أو لنور يف حني أنكم مل تبدوا استعدادا ملصافحة الشيخ أبو ا ... الشيشان قضية داخلية ما هذا يا قوم
أ على استباحة غريهم من املشايخ األعالم ؟ الذين فاضت أرواحهم يف أرض الرباط والعزة تشتكي إىل اهللا من جتر 

 . ١٦ " !! دماء املسلمني
 النقطة املضيئة املسلمة الراشدة و محاس حكومة تسري عليها اليت واختصار شديد خارطة الطريق هذه ىف عجالة

 انتشرت أن ىف ميزان الشريعة بعد أقواهلا وأفعاهلا ومواقفها وها هي واملشرقة على حد تعبري األستاذ الدكتور
 . إسالمية ها كحركة ضالهلا وسقوط شرعيت و احنراف هذه الفئة لتؤكد على فتأكدت وتكررت فتقررت

 متثل واليت يستحق وصفك يا دكتور راغب بأم النقطة املضيئة واملشرقة واحلركة الراشدة الذي وىف احلقيقة إن
 ، ال العدى وىف كل ساحات الوغى  ـ ظاهرين على !! إم هنا !! إم هناك ... إم أناس آخرون اإلسالم احملض

 ... أمر اهللا يأيت حىت يضرهم من خالفهم وال من خذهلم

٤ ١ / http://www.aqsatv.ps/arabic/news.php?action=view&id=2054 
٥ ١ / http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_6758000/6758873.stm 
فلسطني احملتلة - فقرة من بيان الشيخ ناظم أبو سليم من الناصرة / ٦ ١
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 ... ما ظهر منها وما بطن حيفظ ااهدين وأن جينبهم الفنت اهللا العلى الكبري أن اسأل وختاما
 ... اللهم احفظ ااهدين ىف سبيلك ىف كل مكان

 ... اللهم دافع عنهم وادفع عنهم
 ... اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم وانصرهم نصرا عزيزا

 ... جازهم عنا خري جزاء ... جازهم عنا خري جزاء .. . جزاء ري جازهم عنا خ اللهم
 آمني ... آمني

 وجزاكم اهللا خريا

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

 إخوانكم يف
 ] ة الربيدي األنصار جمموعة [
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